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 أسنض سهِ ايصّٛ َٚت٢ ؾضض ؟

َٔ اهلذض٠ ؾصاّ صعٍٛ اهلل  صّٛ صَطإ أسز أصنإ اإلعالّ َٚباْٝ٘ سبزٜح ابٔ عُض ب٢ٓ اإلعالّ ع٢ً مخػ ٚقز عبل اؾرتض يف ايغ١ٓ ايجا١ْٝ

 ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ تغع صَطاْات إمجاعا

 

 ؟ ٚ َٔ ايشٟ جيب عًِٝٗ صَٛ٘ ؟ َت٢ جيب صّٛ صَطإ

ٚقٛي٘ ص٢ً اي٘ عًٝ٘ ٚعًِ صَٛٛا يضؤٜت٘  {ؾُٔ ؽٗز َٓهِ ايؾٗض ؾًٝصُ٘  }جيب صّٛ صَطإ بضؤ١ٜ ٖالي٘ ع٢ً مجٝع ايٓاؼ يكٛي٘ تعاىل 

 ٘ ٚبإنُاٍ ؽعبإ قاٍ يف ايؾضح ال ْعًِ ؾٝ٘ خالؾاٚأؾطضٚا يضؤٜت٘ َتؿل عًٝ

 

 َا سهِ َٔ ساٍ بِٝٓٗ ٚ بني صؤٜت٘ غِٝ أٚ قرت ؟

٘ ٚع٢ً َٔ ساٍ رِْٚٗ ٚرٕٚ َطًع٘ غِٝ أٚ قرت ي١ًٝ ايجالثني َٔ ؽعبإ استٝاطا ب١ٝٓ صَطإ يكٛي٘ يف سزٜح ابٔ عُض ؾإٕ غِ عًٝهِ ؾكزصٚا ي

عًٝ٘ ٚتطٝل ايعز٠ ي٘ إٔ حيغب ؽعبإ تغع١ ٚعؾضٜٔ َٜٛا ٚنإ ابٔ  أٟ ضٝل {َٚٔ قزص عًٝ٘ صطق٘  }ي٘ َتؿل عًٝ٘ ٜعين ضٝكٛا ي٘ ايعز٠ َٔ قٛ

عُض إسا ساٍ رٕٚ َطًع٘ غِٝ أٚ قرت أصبح صا٥ُا ٖٚٛ صاٟٚ اسبزٜح ٚعًُ٘ ب٘ تؿغري ي٘ ٖٚٛ قٍٛ عُض ٚابٓ٘ ٚعُضٚ بٔ ايعاص ٚأبٞ ٖضٜض٠ 

صٚا١ٜ ثا١ْٝ ال جيب قاٍ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ ٖشا َشٖب أمحز صضٞ اهلل عِٓٗ ٚعٓ٘ يصزٜل ٚأْػ َٚعا١ٜٚ ٚعا٥ؾ١ ٚأمسا٤ ابٓيت أبٞ بهض ا

 املٓصٛص ايصضٜح عٓ٘ ٚال أصٌ يًٛدٛب يف نالَ٘ ٚال نالّ أسز َٔ أصشاب٘ ؾعًٝٗا ٜباح صَٛ٘ اختاصٙ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ ٚابٔ ايكِٝ يف اهلز٣

دٛب يعزّ أَضِٖ ب٘ ٚإمنا ْكٌ عِٓٗ ايؿعٌ ٚقٍٛ بعطِٗ ألٕ أصّٛ َٜٛا َٔ ؽعبإ َٚا ْكٌ عٔ ايصشاب١ إمنا ٜزٍ ع٢ً اإلعتشباب ال ع٢ً ايٛ

صٚاٙ صَٛهِ ّٜٛ تصَٕٛٛ ٚأضشانِ ّٜٛ تطشٕٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أسب إيٞ َٔ أؾطض َٜٛا َٔ صَطإ ٚعٓ٘ صٚا١ٜ ثايج١ ايٓاؼ تبع اإلَاّ يكٛي٘ 

 أبٛ راٚر 

مبٛضع آخض ألٕ صَٛ٘ قز ٚقع ب١ٝٓ صَطإ ملغتٓز ؽضعٞ أؽب٘ ايصّٛ يًض١ٜٚ قاٍ األثضّ قًت ٚجيظ٤٣ إٕ ظٗض َٓ٘ أٟ َٔ صَطإ بإٔ ثبتت صؤ١ٜ 

 ألمحز ؾٝعتز ب٘ قاٍ نإ ابٔ عُض ٜعتز ب٘ ؾإسا أصبح عاطَا ع٢ً ايصّٛ اعتز ب٘ ٚجيظ٥٘

 

 ٌٖ تص٢ً ايرتاٜٚح يف ساي١ ٚدٛر ايػِٝ أٚ ايكرت ؟

 ًٝ٘ ٚعًِ َٔ قاّ صَطإ إمياْا ٚإستغابا غؿض ي٘ َا تكزّ َٔ سْب٘ ٚال ٜتشكل قٝاَ٘ نً٘ إال بشيوٚتص٢ً ايرتاٜٚح استٝاطا يًكٝاّ يكٛي٘ ص٢ً اي٘ ع

 

 إسا قاٍ ايضدٌ يعبزٙ : إسا رخٌ ؽٗض صَطإ ؾكز عتل ايعبز ، ثِ ساٍ رٕٚ صؤٜتِٗ يًٗالٍ غِٝ أٚ قرت ؟

 عُال باألصٌ خٛيـ يف ايصّٛ استٝاطا يًعبار٠ٚال تجبت بك١ٝ األسهاّ نٛقٛع ايطالم ٚايعتل ٚسًٍٛ ازبٌ املعًل بزخٛي٘ 

 

 نٝـ تجبت صؤ١ٜ ٖالٍ صَطإ ؟ ٚ ممٔ ؟ ٚ ٌٖ ٖٓاى ؾضم بني ٖالٍ صَطإ ٚ غريٙ َٔ ايؾٗٛص ؟

 ٚتبجت صؤ١ٜ ٖالي٘ خبرب َغًِ َهًـ عزٍ ٚيٛ عبزا أٚ أْج٢ ْص عًٝ٘ ٚؾاقا يًؾاؾعٞ ٚسهاٙ ايرتَشٟ عٔ أنجض ايعًُا٤ قاي٘ يف ايؿضٚع سبزٜح

ؾكاٍ صأٜت اهلالٍ قاٍ أتؾٗز إٔ ال إيٝ٘ إال اهلل ٚإٔ ضبُزا عبزٙ ٚصعٛي٘ قاٍ ْعِ قاٍ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عباؼ قاٍ دا٤ أعضابٞ إىل ايٓيب  ابٔ

 كتاب الصيام
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أْٞ صأٜت٘ ؾصاّ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ تضا٣٤ ايٓاؼ اهلالٍ ؾأخربت ايٓيب ٚعٔ ابٔ عُض قاٍ  صٚاٙ أبٛ راٚرٜا بالٍ أسٕ يف ايٓاؼ ؾًٝصَٛٛا غزا 

 ٚتجبت بك١ٝ األسهاّ تبعا يًصٝاّصٚاٙ أبٛ راٚر ٚأَض ايٓاؼ بصٝاَ٘ 

 صٚاٙ أمحزٚال ٜكبٌ يف بك١ٝ ايؾٗٛص إال صدالٕ عزالٕ سبزٜح عبز ايضمحٔ بٔ طٜز بٔ اشبطاب ٚؾٝ٘ ؾإٕ ؽٗز ؽاٖزإ َغًُإ ؾصَٛٛا ٚأؾطضٚا 

 مل ٜؿطضٚا يكٛي٘ عًٝ٘ ايغالّ صَٛٛا يضؤٜت٘ اسبزٜح َٜٛا ؾًِ ٜضٚا اهلالٍ اسز ثالثنيٚمل ٜكٌ َغًُإ ٚإٕ صاَٛا بؾٗار٠ ٚٚايٓغا٥ٞ 

 

 َا ٖٞ ايؾضٚط اييت إسا ادتُعت يف ؽدص ٚدب عًٝ٘ إٔ ٜصّٛ ؟

 :ٚؽضٚط ٚدٛب ايصّٛ أصبع١ أؽٝا٤

 ٚايكزص٠ عًٝ٘،اإلعالّ ٚايبًٛؽ ٚايعكٌ ؾال جيب ع٢ً ناؾض ٚال صػري ٚال صبٕٓٛ سبزٜح صؾع ايكًِ عٔ ثالث١ 

 

 َا سهِ َٔ عذظ عٔ ايصّٛ ملضض أٚ نرب ؟

 }ؾُٔ عذظ عٓ٘ يهرب أٚ َضض ال ٜضد٢ طٚاي٘ أؾطض ٚأطعِ عٔ نٌ ّٜٛ َغهٝٓا َز بض أٚ ْصـ صاع عٔ غريٙ يكٍٛ ابٔ عباؼ يف قٛي٘ تعاىل 

يٝغت مبٓغٛخ١ ٖٞ يًهبري ايشٟ ال ٜغتطٝع ايصّٛ صٚاٙ ايبداصٟ ٚاسباٌَ ٚاملضضع إسا خاؾتا ع٢ً أٚالرُٖا أؾطضتا  {ٚع٢ً ايشٜٔ ٜطٝكْٛ٘ ؾز١ٜ 

 صٚاٙ أبٛ راٚرا ٚأطعُت

 

 أسنض ؽضٚط صش١ ايصّٛ؟

 :ٚؽضٚط صشت٘ عت١

 اإلعالّ ؾال ٜصح َٔ ناؾض -1

 ٚإْكطاع رّ اسبٝض ٚايٓؿاؼ ملا تكزّ يف باب٘ -2-3

 ايتُٝٝظ ؾٝذب ع٢ً ٚيٞ املُٝظ املطٝل يًصّٛ أَضٙ ب٘ ٚضضب٘ عًٝ٘ يٝعتارٙ قٝاعا ع٢ً ايصال٠  -4

يهٔ يٛ ،ٜطاف إىل اجملٕٓٛ ٚاملػ٢ُ عًٝ٘  ايعكٌ ألٕ ايصّٛ اإلَغاى َع اي١ٝٓ سبزٜح ٜزع طعاَ٘ ٚؽضاب٘ َٔ أدًٞ ؾأضاف ايرتى إيٝ٘ ٖٚٛ ال -5

ع٢ً ٣ْٛ يٝال ثِ دٔ أٚ أغ٢ُ عًٝ٘ مجٝع ايٓٗاص ؾأؾام َٓ٘ قًٝال صح صَٛ٘ يٛدٛر اإلَغاى ؾٝ٘ قاٍ يف ايؾضح ٚال ْعًِ خالؾا يف ٚدٛب ايكطا٤ 

 املػ٢ُ عًٝ٘ أٟ مجٝع ايٓٗاص ألْ٘ َهًـ خبالف اجملٕٓٛ َٚٔ ْاّ مجٝع ايٓٗاص صح صَٛ٘ ألٕ ايّٓٛ عار٠ ٚال ٜظٍٚ ب٘ اإلسغاؼ بايه١ًٝ 

 صٚاٙ أبٛ راٚرَٔ مل ٜبٝت ايصٝاّ َٔ ايًٌٝ ؾال صٝاّ ي٘ قاٍ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٕ ايٓيب اي١ٝٓ َٔ ايًٌٝ يهٌ ّٜٛ ٚادب سبزٜح سؿص١ أ -6

 

 سهِ صّٛ ايعاقٌ ايشٟ ٣ْٛ ايصّٛ َٔ ايًٌٝ ثِ دٔ أٚ أٚ أغُٞ عًٝ٘ ؟َا 

 ) ايعاقٌ ( يٛ ٣ْٛ ) ايصّٛ ( يٝال ثِ دٔ أٚ أغُٞ عًٝ٘ مجٝع ايٓٗاص ٚأؾام َٓ٘ قًٝال صح ) صَٛ٘ ( .

 

 نٝـ تهٕٛ ١ْٝ ايصّٛ ؟

ب١ٝٓ ايصّٛ قاٍ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ ٖٛ سني ٜتعؾ٢ عؾا٤ َٔ  ٚنشا األنٌ ٚايؾضب،ؾكز ٣ْٛ ألٕ اي١ٝٓ ضبًٗا ايكًب  ؾُٔ خطض بكًب٘ يٝال أْ٘ صا٥ِ

 ٜضٜز ايصّٛ ٚهلشا ٜؿضم بني عؾا٤ ي١ًٝ ايعٝز ٚعؾا٤ يٝايٞ صَطإ

 

 ٖٓاى أؽٝا٤ ال تطض ب١ٝٓ ايصّٛ يهٔ قز ٜضتاب ؾٝٗا بعض ايٓاؼ ، ُأسنضٖا ؟

 ايًٌٝ ؾًٛ بطًت ب٘ ؾات ضبًٗا ٚال ٜطض إٕ أت٢ بعز اي١ٝٓ مبٓاف يًصّٛ ألٕ اهلل تعاىل أباح األنٌ إىل آخض -

 أٚ قاٍ إٕ ؽا٤ اهلل غري َرترر نُا ال ٜؿغز اإلميإ بكٛي٘ أْا َؤَٔ إٕ ؽا٤ اهلل -

 ٚنشا يٛ قاٍ ي١ًٝ ايجالثني َٔ صَطإ إٕ نإ غز َٔ صَطإ ؾؿضض ٚإال ؾُؿطض ؾبإ َٔ صَطإ أدظا٤ٙ ألْ٘ ب٢ٓ ع٢ً أصٌ مل ٜجبت طٚاي٘ ٖٚٛ-

 ٘ يف أٚي٘ يعزّ دظَ٘ باي١ٝٓبكا٤ ايؾٗض ٜٚطض إٕ قاي

 

 َا ٖٞ ؾضٚض ايصٝاّ ؟

ٚنًٛا ٚاؽضبٛا ست٢ ٜتبني يهِ اشبٝط األبٝض َٔ اشبٝط  }ٚؾضض٘ اإلَغاى عٔ املؿطضات َٔ طًٛع ايؿذض ايجاْٞ إىل غضٚب ايؾُػ يكٛي٘ تعاىل 

ال ميٓعٓهِ َٔ عشٛصنِ أسإ بالٍ ٚال ايؿذض املغتطٌٝ ٚيهٔ ايؿذض ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚقاٍ  {األعٛر َٔ ايؿذض ثِ أمتٛا ايصٝاّ إىل ايًٌٝ 

 َتؿل عًٝ٘ٚأربض ايٓٗاص َٔ ٖآٖا ٚغضبت ايؾُػ أؾطض ايصا٥ِ  َضؾٛعا إسا أقبٌ ايًٌٝ َٔ ٖا ٖٓاٚعٔ عُض سزٜح سغٔ املغتطري يف األؾل 
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 أسنض عٓٔ ايصٝاّ؟

 :ٚعٓٓ٘ عت١

 صٚاٙ أمحز ال تظاٍ خبري َا أخضٚا ايغشٛص ٚعذًٛا ايؿطض قاٍ  عًٝ٘ ٚعًِ هللص٢ً اتأخري ايغشٛص سبزٜح أبٞ سص عٔ ايٓيب ٚتعذٌٝ ايؿطض -1

 ٚايظٜار٠ يف أعُاٍ اشبري َٔ ايكضا٠٤ ٚايشنض ٚايصزق١ ٚغريٖا -2

ال ٜصدب ؾإٕ ؽامت٘ أسز أٚ قاتً٘ ؾًٝكٌ إْٞ أَضؤ ٚقٛي٘ دٗضا إسا ؽتِ إْٞ صا٥ِ سبزٜح أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعا إسا نإ ّٜٛ صّٛ أسزنِ ؾال ٜضؾح ٚ-3

 ٚقاٍ اجملز إٕ نإ يف غري صَطإ أعضٙ طباؾ١ ايضٜا٤ ٚاختاص ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ ازبٗض َطًكا ألٕ ايكٍٛ املطًل بايًغإ َتؿل عًٝ٘ صا٥ِ 

ٚقٛي٘ عٓز ؾطضٙ ايًِٗ يو صُت ٚع٢ً صطقو أؾطضت عبشاْو ٚحبُزى ايًِٗ تكبٌ َين إْو أْت ايغُٝع ايعًِٝ سبزٜح ابٔ عباؼ ٚأْػ نإ -4

إسا أؾطض قاٍ ايًِٗ يو صُٓا ٚع٢ً صطقو أؾطضْا ايًِٗ تكبٌ َٓا إْو أْت ايغُٝع ايعًِٝ ٚعٔ ابٔ عُض َضؾٛعا نإ إسا ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ايٓيب 

 صٚأٖ ايزاصصقطينقاٍ سٖب ايعُأ ٚابتًت ايعضٚم ٚٚدب األدض إٕ ؽا٤ اهلل  أؾطض

 إٕ يًصا٥ِ عٓز ؾطضٙ رع٠ٛ ال تضر -5

ٜؿطض ع٢ً صطبات قبٌ إٔ ٜصًٞ ؾإٕ مل ٜهٔ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚؾطضٙ ع٢ً صطب ؾإٕ عزّ ؾتُض ؾإٕ عزّ ؾُا٤ سبزٜح أْػ نإ صعٍٛ اهلل -6

 ٚقاٍ سغٔ غضٜبصٚاٙ أبٛ راٚر ٚايرتَشٟ ا سغٛات َٔ َا٤ ؾع٢ً متضات ؾإٕ مل تهٔ متضات سغ

 

 َٔ ايشٟ حيضّ عًٝ٘ ايؿطض بضَطإ ؟

يف ٚحيضّ ع٢ً َٔ ال عشص ي٘ ايؿطض بضَطإ ألْ٘ ؾضٜط١ َٔ غري عشص ٚعًٝ٘ إَغاى بكٞ َٜٛ٘ ايشٟ أؾطض ؾٝ٘ يٓا أَض ب٘ مجٝع ايٓٗاص ؾُدايؿت٘ 

 َٚٔ اعتكا٤ ؾًٝكض ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بعط٘ ال ٜبٝح املدايؿ١ يف ايباقٞ ٚعًٝ٘ ايكطا٤ يكٛي٘ 

 

 َٔ ايشٟ جيب عًٝ٘ إٔ ٜؿطض يف صَطإ ؟

 جيب ايؿطض ع٢ً اسبا٥ض ٚايٓؿغا٤ يًشزٜح ايصشٝح أيٝػ إسا ساضت مل تصٌ ٚمل تصِ ٚ-

 ٚع٢ً َٔ حيتاد٘ إلْكاس َعصّٛ َٔ ًَٗه١ نػضم ٚعبٛٙ ألْ٘ ميهٓ٘ تزاصى ايصّٛ بايكطا٤ خبالف ايػضٜل ٚعبٛٙ -

 

 َٔ ايشٟ ٜغتشب ي٘ ايؿطض ؟

ٚطار عًٝهِ بضخص١ اهلل اييت صخص يهِ ؾاقبًٖٛا َتؿل عًٝ٘ صٚاٙ ايٓغا٥ٞ ٜٚغٔ ملغاؾض ٜباح ي٘ ايكصض سبزٜح يٝػ َٔ ايرب ايصٝاّ يف ايغؿض -

ٚعٔ محظ٠ بٔ صٚاٙ َغًِ ٚايٓغا٥ٞ ٚإٕ صاّ أدظأٙ ْص عًٝ٘ سبزٜح ٖٞ صخص١ َٔ اهلل ؾُٔ أخش بٗا ؾشغٔ َٚٔ أسب إٔ ٜصّٛ ؾال دٓاح عًٝ٘ 

 َتؿل عًٝ٘أصّٛ يف ايغؿض قاٍ إٕ ؽ٦ت ؾصِ ٚإٕ ؽ٦ت ؾأؾطض ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عًُٞ أْ٘ قاٍ يًٓيب عُضٚ األ

 اآل١ٜ {ؾُٔ نإ َٓهِ َضٜطا أٚ ع٢ً عؿض ؾعز٠ َٔ أٜاّ أخض  }ٚملضٜض خياف ايطضص يكٛي٘ تعاىل -

 

 َٔ ايشٟ ٜباح ي٘ ايؿطض ؟

ٜٚباح سباضض عاؾض يف أثٓا٤ ايٓٗاص سبزٜح أبٞ بصض٠ ايػؿاصٟ أْ٘ صنب عؿ١ٓٝ َٔ ايؿغطاط يف ؽٗض صَطإ ؾزؾع ثِ قضب غزاؤٙ ؾًِ جياٚط -

ٚسزٜح أْػ صٚاٙ أبٛ راٚر ؾأنٌ  ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِايبٝٛت ست٢ رعا بايغؿض٠ ثِ قاٍ اقرتب قٌٝ أيغت تض٣ ايبٝٛت قاٍ أتضغب عٔ ع١ٓ ضبُز 

 إسا ؾاصم بٝٛت قضٜت٘ ايعاَض٠ ملا تكزّ ٚألْ٘ قبً٘ ال ٜغ٢ُ َغاؾضا ٚاألؾطٌ عزّ ايؿطض تػًٝبا سبهِ اسبطض ٚخضٚدا َٔ اشبالف َشٟ سغٓ٘ ايرت

 ٚسباٌَ َٚضضع خاؾتا ع٢ً أْؿغُٗا ؾٝؿطضصإ ٜٚكطٝإ ال غري قاٍ يف يف ايؾضح ال ْعًِ ؾٝ٘ خالؾا-

 

 يٛيز ؟َا اسبهِ إسا أؾطضت اسباٌَ أٚ املضضع ألدٌ ا

قاٍ  {ني ٚع٢ً ايشٜٔ ٜطٝكْٛ٘ ؾز١ٜ طعاّ َغه }أٚ ع٢ً ايٛيز يهٔ يٛ أؾطضتا خٛؾا ع٢ً ايٛيز ؾكط يظّ ٚيٝ٘ إطعاّ َغهني يهٌ ّٜٛ يكٛي٘ تعاىل -

تا ع٢ً ابٔ عباؼ ناْت صخص١ يًؾٝذ ايهبري ٚاملضأ٠ ايهبري٠ ُٖٚا ٜطٝكإ ايصٝاّ إٔ ٜؿطضا ٜٚطعُا َهإ نٌ ّٜٛ َغهٝٓا ٚاسبب٢ً ٚاملضضع إسا خاؾ

بكٍٛ ابٔ  ٚجيب عًُٝٗا ايكطا٤ ألُْٗا ٜطٝكاْ٘ قاٍ اإلَاّ أمحز أسٖب غ٢ً سزٜح أبٞ ٖضٜض٠ ٚال أقٍٛصٚاٙ أبٛ راٚر أٚالرُٖا أؾطضتا ٚأطعتُا 

 عُض ٚابٔ عباؼ يف َٓع ايكطا٤

 

 إسا نإ ايؾدص ربًـ عٓ٘ أسز ؽضٚط ٚدٛب ايصّٛ ، ؾأؾطض ثِ تٛؾض ٖشا ايؾضط ؾُٝا بعز ؟ أدب َٔ خالٍ أَج١ً
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يظَِٗ اإلَغاى ٚإٕ أعًِ ايهاؾض أٚ طٗضت اسبا٥ض أٚ بض٤٣ املضٜض أٚ قزّ املغاؾض أبٛ بًؼ ايصػري أٚ عكٌ اجملٕٓٛ أثٓا٤ ايٓٗاص ِٖٚ َؿطضٕٚ 

 ٚايكطا٤ يشيو ايّٝٛ ألِْٗ مل ٜصَٛٛٙ ٚيهٔ أَغهٛا عٔ َؿغزات ايصّٛ سبض١َ ايٛقت ٚيظٚاٍ املبٝح يًؿطض

 

ؽدص ْشص صٝاّ ّٜٛ ، ثِ عاؾض يف صَطإ ؾصاص ٜباح ي٘ ايؿطض يف صَطإ ، ؾٌٗ :ٌٖ جيٛط ملٔ داط ي٘ ايؿطض بضَطإ إٔ ٜصّٛ ؾٝ٘ غريٙ ؟ َجاٍ

 ١ ايٓشص ٚ ٖٛ يف صَطإ ؟جيٛط ي٘ إٔ ٜصّٛ بٓٝ

 ٚيٝػ ملٔ داط ي٘ ايؿطض بضَطإ إٔ ٜصّٛ غريٙ ؾٝ٘ أٟ يف صَطإ ألْ٘ ال ٜغع غري َا ؾضض ؾٝ٘ ٚال ٜصًح يغٛاٙ

 

  أسنض َؿطضات ايصٝاّ؟

 :ٖٚٞ اثٓا عؾض

 خضٚز رّ اسبٝض ٚايٓؿاؼ ملا عبل -1

 ٚاملٛت سبزٜح إسا َات ابٔ آرّ اْكطع عًُ٘ إال َٔ ثالخ -2

 اآل١ٜ  {ي٦ٔ أؽضنت يٝشبطٔ عًُو  }ٚايضر٠ يكٛي٘ تعاىل -3

يكطع٘ اي١ٝٓ املؾرتط١ يف مجٝع٘ يف ايؿضض قاٍ يف ايهايف ؾإسا قطعتٗا  ٍ يف ايؿضٚع ٚؾاقا يًؾاؾعٞ َٚايوٚايعظّ ع٢ً ايؿطض ْص عًٝ٘ قا-4

 يف أثٓا٥٘ خال سيو ازبظ٤ عٔ اي١ٝٓ ؾٝؿغز ايهٌ يؿغار ايؾضط 

 ٚايرترر ؾٝ٘ ألْ٘ مل جيظّ باي١ٝٓ ْٚكٌ األثضّ ال جيظ٥٘ َٔ ايٛادب ست٢ ٜهٕٛ عاطَا ع٢ً ايصّٛ نً٘ قاي٘ يف ايؿضٚع -5

ا٤ ٚايك٤ٞ عُزا قاٍ ابٔ املٓشص أمجعٛا ع٢ً إبطاٍ صّٛ َٔ اعتكا٤ عاَزا ٚسبزٜح أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعا َٔ سصع٘ ايك٤ٞ ؾًٝػ عًٝ٘ قطا٤ َٚٔ اعتك-6

 ٚر ٚايرتَشٟ صٚاٙ راعُزا ؾًٝكض 

 ٚاإلستكإ َٔ ايزبض ْص عًٝ٘ -7

يف  ٚبًع ايٓدا١َ إسا ٚصًت إىل ايؿِ يعزّ املؾك١ بايتشضط َٓٗا خبالف ايبصام ٚألْٗا َٔ غري ايؿِ أؽب٘ بايك٤ٞ ٚعٓ٘ ال تؿطض ألْٗا َعتار٠-8

 ايؿِ أؽب٘ بايضٜل قاي٘ يف ايهايف 

ٚب٘ قاٍ إعشام ٚابٔ خظمي١ صضٞ اهلل عِٓٗ ٍٛ عًٞ ٚابٔ عباؼ ٚأبٞ ٖضٜض٠ ٚعا٥ؾ١ اسبذا١َ خاص١ سامجا نإ أٚ ضبذَٛا ْص عًٝ٘ ٖٚٛ ق -9

أسز عؾض ْؿغا قاٍ أمحز سزٜح ثٛبإ ٚؽزار صشٝشإ ٚقاٍ عبٛٙ عًٞ بٔ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ سبزٜح أؾطض اسبادِ ٚاحملذّٛ صٚاٙ عٔ ايٓيب 

َٓغٛخ ألٕ ابٔ عباؼ صاٜٚ٘ نإ ٜعز اسبذاّ ٚاحملادِ صٚاٙ ايبداصٟ ٛ صا٥ِ استذِ ٖٚص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ املزٜين ٚسزٜح ابٔ عباؼ إٔ ايٓيب 

 قبٌ َػٝب ايؾُػ ؾإسا غابت استذِ نشيو صٚاٙ ازبٛطداْٞ 

ميهٔ إْظاٍ املين بتهضاص ايٓعض ألْ٘ إْظاٍ عٔ ؾعٌ يف ايصّٛ ٜتًشس ب٘ أَهٔ ايتشضط عٓ٘ ؽب٘ اإلْظاٍ بايًُػ ال بٓعضٙ ٚال بايتؿهض ألْ٘ ال  -10

 يتشضط َٓ٘ قاي٘ يف ايهايفا

ا تهضاص ايٓعض ألْ٘ يٝػ ٚال باملشٟ أٟ ال ٜؿغز ايصّٛ باملشٟ َختٝاصٙ ؾال ٜؿغز ايصّٛ بال ْظاع االستالّ ألْ٘ يٝػ بغبب َٔ دٗت٘ ٚال با-11

ُاع ٚأَا املشٟ ؾًتدًٌ ايؾ٠ٛٗ ي٘ خضٚز املين أٚ املشٟ بتكبٌٝ أٚ ملػ أٚ اعتُٓا٤ أٚ َباؽض٠ رٕٚ ايؿضز ألْ٘ إْظاٍ عٔ َباؽض٠ أؽب٘ ازب مبباؽض٠

ٜكبٌ ٖٚٛ صا٥ِ ٜٚباؽض ٖٚٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نإ صعٍٛ اهلل صضٞ اهلل عٓٗا ٚخضٚد٘ باملباؽض٠ أؽب٘ املين ٚسذ١ سيو إميا٤ سزٜح عا٥ؾ١ 

 صٚاٙ ازبُاع١ إال ايٓغا٥ٞ صا٥ِ ٚيهٓ٘ نإ أًَههِ إلصب٘ 

 نٌ َا ٚصٌ إىل ازبٛف أٚ اسبًل أٚ ايزَاؽ َٔ َا٥ع ٚغريٙ ؾٝؿطض -12

 

 أٚ أنتشٌ؟َزاٚا٠ ازبا٥ؿ١ ؟ َا سهِ قطض٠ األسٕ ؟

يًكٝط ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يكٛي٘  ٜؿطض أٚ انتشٌ مبا عًِ ٚصٛي٘ إىل سًك٘ أٚ را٣ٚ ازبا٥ؿ١ ؾٛصٌ إىل دٛؾ٘ إٕ قطض يف أسْ٘ َا ٚصٌ إىل رَاغ٘

٘ َا بٔ صرب٠ ٚبايؼ يف االعتٓؾام إال إٔ تهٕٛ صا٥ُا ٖٚشا ٜزٍ ع٢ً اْ٘ ٜؿغز ايصّٛ إسا بايؼ ؾٝ٘ حبٝح ٜزخٌ إىل خٝاؽُٝ٘ أٚ رَاغ٘ ٚقٝػ عًٝ

يٝتك٘ ايصا٥ِ  إْ٘ أَض باإلمثز املضٚح عٓز ايّٓٛ ٚقاٍص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ايٓيب يف تاصخي٘ عٔ ٚص٣ٚ أبٛ راٚر ٚايبداصٟ ٚصٌ إىل دٛؾ٘ اٚ رَاغ٘ 

 ٚإٕ ؽو يف ٚصٛي٘ إىل سًك٘ يهْٛ٘ ٜغريا ٚمل جيز طعُ٘ مل ٜؿطض 

 

 َا سهِ َطؼ ايعًو أٚ تشٚم ايطعاّ ؟

ال بأؼ إٔ ٜشٚم اشبٌ ٚايؾ٤ٞ ٜضٜز ؽضا٤ٙ يكٍٛ ابٔ عباؼ  حبًك٘ ؾإٕ مل جيزٙ حبًك٘ مل ٜطضَٙطؼ عًها أٚ سام طعاَا ٚٚدز ايطعِ ٜؿطض ٚيٛ ٚ

 صضٞ اهلل عٓٗاسهاٙ عٓ٘ أمحز ٚايبداصٟ ٚنإ اسبغٔ ميطؼ ازبٛط إلبٔ إبٓ٘ ٖٚٛ صا٥ِ ْٚكٌ عٔ أمحز نضا١ٖ َطؼ ايعًو ٚصخصت ؾٝ٘ عا٥ؾ١ 
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 َا سهِ بًع ايضٜل؟

 بًع صٜك٘ بعز إ ٚصٌ إىل َا بني ؽؿتٝ٘ أٚ بًؼ صٜل غريٙ أؾطض ألْ٘ بًع٘ َٔ غري ؾُ٘ أؽب٘ َا يٛ بًع َا٤ ٚ ٜؿطضَٔ

 

 َا سهِ َٔ ؾعٌ َؿطضا ْاعٝا أٚ َهضٖا ؟

نٌ أٚ ؽضب ٚال ٜؿطض إٕ ؾعٌ ؽ٦ٝا َٔ املؿطضات ْاعٝا أٚ َهضٖا ْص عًٝ٘ ٚب٘ قاٍ عًٞ ٚابٔ عُض سبزٜح أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعا َٔ ْغٞ ٖٚٛ صا٥ِ ؾا

ؾٓص ع٢ً األنٌ ٚايؾضب ٚقغٓا ايباقٞ ٚقٝػ املهضٙ ع٢ً َٔ سصع٘ ايك٤ٞ قاٍ صٚاٙ ازبُاع١ إال ايٓغا٥ٞ أطعُ٘ اهلل ٚعكاٙ  2ؾًٝتِ صَٛ٘ ؾإمنا 

 َعٓاٙ يف ايهايف

 

 َا سهِ َٔ رخٌ يف سًك٘ غباص أٚ سباب بػري قصز ؟

صٜك٘ ؾابتًع٘ ألْ٘ ال ميهٔ ايتشضط َٓ٘ ٚال ٜزخٌ ذبت ايٛعع ٚال ٜهًـ اهلل ْؿغا إال  ٚال إٕ رخٌ ايػباص سًك٘ أٚ ايشباب بػري قصزٙ ٚال إٕ مجع

 ٚععٗا ال ٜؿغز صَٛ٘ ال ْعًِ ؾٝ٘ خالؾا

 

 َا سهِ َٔ داَع ْٗاص صَطإ يف قبٌ أٚ ربض ٚيٛ ملٝت أٚ ب١ُٝٗ يف ساي١ ًٜظَ٘ ؾٝٗا اإلَغاى ؟

١ يف ساي١ ًٜظَ٘ ؾٝٗا اإلَغاى َهضٖا نإ أٚ ْاعٝا يظَ٘ ايكطا٤ ٚايهؿاص٠ سبزٜح أبٞ ٖضٜض٠ َٚٔ داَع ْٗاص صَطإ يف قبٌ أٚ ربض ٚيٛ ملٝت اٚ بُٗٝ

ٌٖ دبز صقب١ تعتكٗا قاٍ ال قاٍ ؾٌٗ تغتطٝع إٔ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إٔ صدال قاٍ ٜا صعٍٛ اهلل ٚقعت ع٢ً اَضأتٞ ٚأْا صا٥ِ ؾكاٍ صعٍٛ اهلل 

بعضم متض ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ايٓيب  ٍ ال ؾغهت ؾبٝٓا عبٔ ع٢ً سيو أت٢اّ عتني َغهٝٓا قاتصّٛ ؽٗضٜٔ َتتابعني قاٍ ال قاٍ ؾٌٗ دبز إطع

ايٓيب ؾكاٍ أٜٔ ايغا٥ٌ خش ٖشا تصزم ب٘ ؾكاٍ ايضدٌ ع٢ً أؾكض َين ٜا صعٍٛ اهلل ؾٛاهلل َا بني البتٝٗا ٜضٜز اسبضتني أؾكض َٔ أٌٖ بٝيت ؾطشو 

ًٜٚظَإ صٚاٙ أبٛ راٚر يًُذاَع صِ َٜٛا َهاْ٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚقاٍ َتؿل عًٝ٘ ست٢ بزت أٜٓاب٘ ثِ قاٍ أطعُ٘ أًٖو ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

 مل ٜغتؿصٌ املٛاقع عٔ ساي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِاملهضٙ ٚايٓاعٞ ألْ٘ 

 

 ٌٖ َٔ دَٛع تًظَ٘ نؿاص٠ أٜطا ؟

و صّٛ صَطإ طٛعا ؾأؽبٗت ايضدٌ ٚألٕ متهٝٓٗا َٓ٘ نؿعٌ ايضدٌ يف سز ايظ٢ْ ٖٚٛ ٚنشا َٔ دَٛع إٕ طاٚع يف ٚدٛب ايكطا٤ ٚايهؿاص٠ هلت

 مل ٜأَض اَضأ٠ املٛاقع بهؿاص٠ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜزصأ بايؾب١ٗ ؾؿٞ ايهؿاص٠ أٚىل ٚعٓ٘ ال تًظَٗا ألْ٘ 

 صٚاٙ ايٓغا٥ٞ ٚايٓغٝإغري داٌٖ ْٚاؼ ؾال نؿاص٠ عًُٝٗا صٚا١ٜ ٚاسز٠ قاي٘ يف ايهايف سبزٜح عؿٞ ألَيت عٔ اشبطأ 

 

 َا ٖٞ نؿاص٠ ازبُاع يف ْٗاص صَطإ ؟ ٚ َا سهِ َٔ مل جيز ايهؿاص٠ ؟

 ٚايهؿاص٠ عتل صقب١ َؤ١َٓ ؾإٕ مل جيز ؾصٝاّ ؽٗضٜٔ َتتابعني ؾإٕ مل جيز عكطت عٓ٘ خبالف غريٖا َٔ ايهؿاصات

 

 املؿطضات اييت دبب هلا نؿاص٠ إٕ ؾعًٗا يف صَطإ ؟أسنض

 صَطإ بػري ازبُاع ٚاإلْظاٍ باملغاسك١ َٔ صببٛب أٚ اَضأ٠ قٝاعا ع٢ً ازبُاع يؿغار ايصّٛ ٖٚتو سض١َ صَطإٚال نؿاص٠ يف 

 

 سهِ َٔ ؾات٘ صَطإ ؟ ٚ ٌٖ ايكطا٤ ٚادب ع٢ً ايؿٛص ؟َا 

  {ؾعز٠ َٔ أٜاّ أخض  }َٚٔ ؾات٘ صَطإ قط٢ عزر أٜاَ٘ يكٛي٘ تعاىل 

 اْت٢ٗاعتشباب ايتتابع خالؾا ٚسهٞ ٚدٛب٘ عٔ ايتبعٞ ٚايٓدعٞ  ٚال ْعًِ يف ٜٚغٔ ايكطا٤ ع٢ً ايؿٛص َتتابعا ْص عًٝ٘

إال إسا بكٞ َٔ صٚاٙ ايزاصقطين ٚال بأؼ إٔ ٜؿضم قاي٘ ايبداصٟ عٔ ابٔ عباؼ ٚعٔ ابٔ عُض َضؾٛعا قطا٤ صَطإ إٕ ؽا٤ اهلل ؾضم ٚإٕ ؽا٤ تابع 

ؾإٕ َتؿل عًٝ٘ يكز نإ ٜهٕٛ عًٞ ايصٝاّ َٔ صَطإ ؾُا أقطٝ٘ ست٢ جي٤ٞ ؽعبإ ايتتابع يطٝل ايٛقت يكٍٛ عا٥ؾ١  ؽعبإ بكزص َا عًٝ٘ ؾٝذب

أخضٙ يػري عشص ست٢ أرصن٘ صَطإ آخض ؾعًٝ٘ َع ايكطا٤ إطعاّ َغهني يهٌ ّٜٛ ٜضٟٚ سيو عٔ ابٔ عباؼ ٚابٔ عُض ٚأبٞ ٖضٜض٠ ٚمل ٜضٚ عٔ 

 غريِٖ خالؾِٗ
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 ا ؟ٌٖ ٜصح ملٔ عًٝ٘ قطا٤ َٔ صَطإ إٔ ٜصّٛ َٜٛا تطٛع

 ْص عًٝ٘ٚال ٜصح ابتزا٤ تطٛع َٔ عًٝ٘ قطا٤ صَطإ 

 

 َا سهِ قًب اي١ٝٓ يًصا٥ِ َٔ ٚادب إىل ْؿٌ ؟

 ؾإٕ ٣ْٛ صَٛا ٚادبا أٚ قطا٤ ثِ قًب٘ ْؿال صح نايصال٠

 

 أسنض األٜاّ اييت ٜغتشب صَٛٗا ؟

أسب ايصٝاّ إىل اهلل تعاىل صٝاّ راٚر ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜٚغٔ صّٛ ايتطٛع ٚأؾطً٘ ّٜٛ ّٜٚٛ سبزٜح عبز اهلل بٔ عُضٚ قاٍ قاٍ صعٍٛ اهلل -

 َتؿل عًٝ٘ نإ ٜصّٛ َٜٛا ٜٚؿطض َٜٛا 

بجالخ صٝاّ ثالث١ أٜاّ  ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِٜٚغٔ صّٛ أٜاّ ايبٝض ٖٚٞ ثالث١ عؾض ٚأصبع١ عؾض ٚمخغ١ عؾض يكٍٛ أبٞ ٖضٜض٠ أٚصاْٞ خًًٝٞ -

ٜاأبا سص إسا صُت َٔ ايؾٗض  اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ صعٍٛٚعٔ أبٞ سص قاٍ قاٍ َتؿل عًٝ٘ َٔ نٌ ؽٗض ٚصنعيت ايطش٢ ٚإٔ أٚتض قبٌ إٔ أْاّ 

 سغٓ٘ ايرتَشٟ ثالث١ أٜاّ ؾصِ ثالخ عؾض٠ ٚأصبع عؾض٠ ٚمخػ عؾض٠ 

صٚاٙ أبٛ راٚر نإ ٜصَُٛٗا ؾغ٦ٌ عٔ سيو ؾكاٍ إٕ األعُاٍ تعضض ّٜٛ االثٓني ٚاشبُٝػ  ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِٚصّٛ اشبُٝػ ٚاإلثٓني ألْ٘ -

 ٚيف يؿغ ٚأسب إٔ ٜعضض عًُٞ ٚأْا صا٥ِ 

قاٍ أمحز ٖٛ َٔ ثالث١  صٚاٙ َغًِ ٚأبٛ راٚرَٔ صاّ صَطإ ٚأتبع٘ عتا َٔ ؽٛاٍ ؾهأمنا صاّ ايزٖض َٔ ؽٛاٍ سبزٜح أبٞ أٜٛب َضؾٛعا  ٚعت١-

 ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  أٚد٘ عٔ ايٓيب

 صٚاٙ َغًِ ٚعٔ صّٛ احملضّ سبزٜح أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعا أؾطٌ ايصٝاّ بعز صَطإ ؽٗض اهلل احملضّ -

أْ٘ قاٍ يف صٝاّ ّٜٛ عاؽٛصا٤ إْٞ أستغب ع٢ً اهلل إٔ ٜهؿض ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚآنزٙ عاؽٛصا٤ ٖٚٛ نؿاص٠ ع١ٓ سبزٜح أبٞ قتار٠ عٔ ايٓيب -

 ٙ َغًِ صٚاايغ١ٓ اييت بعزٙ 

ٚعٔ سؿص١ صٚاٙ ايبداصٟ ٚصّٛ عؾض سٟ اسبذ١ سبزٜح ابٔ عباؼ َضؾٛعا َا َٔ أٜاّ ايعٌُ ايصاحل ؾٝٗٔ أسب إىل اهلل َٔ ٖشٙ األٜاّ ايعؾض -

ز صٚاٙ أمحصٝاّ عاؽٛصا٤ ٚايعؾض ٚثالث١ أٜاّ َٔ نٌ ؽٗض ٚايضنعتني قبٌ ايػزا٠ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قايت أصبع مل ٜهٔ ٜزعٗٔ صعٍٛ اهلل 

صّٛ ّٜٛ عضؾ١ ٜهؿض عٓتني َاضٝ٘ َٚغتكبً٘ ٚصّٛ عاؽٛصا٤ ٜهؿض ع١ٓ ٠ عٓتني سبزٜح أبٞ قتار٠ َضؾٛعا ٚآنزٖا ّٜٛ عضؾ١ ٖٚٛ نؿاص. ٚايٓغا٥ٞ

اسبذ١ سبزٜح صّٛ ّٜٛ ايرت١ٜٚ نؿاص٠ ع١ٓ اسبزٜح  اآلنز١ٜ ّٜٛ ايرت١ٜٚ ٖٚٛ ثأَ سًٟٜٚٝ٘ يف صٚاٙ ازبُاع١ إال ايبداصٟ ٚايرتَشٟ َاض١ٝ 

 عٔ ابٔ عباؼ َضؾٛعايف ايجٛاب ٚابٔ ايٓذاص صٚاٙ أبٛ ايؾٝذ 

 

 اسنض األٜاّ اييت ٜهضٙ صٝاَٗا ؟

ٚنضٙ إؾضار صدب بايصّٛ ملا ص٣ٚ أمحز عٔ خضؽ١ بٔ اسبض قاٍ صأٜت عُض ٜطضب أنـ املرتدبني ست٢ ٜطعٖٛا يف ايطعاّ ٜٚكٍٛ نًٛا ؾإمنا ٖٛ -

 ؽٗض ناْت تععُ٘ ازبا١ًٖٝ ٚبإعٓارٙ عٔ ابٔ عُض أْ٘ نإ إسا صأ٣ ايٓاؼ َٚا ٜعزْٚ٘ يضدب نضٖ٘ ٚقاٍ صَٛٛا َٓ٘ ٚأؾطضٚا 

ال ٜصَٛٔ أسزنِ ّٜٛ ازبُع١ إال إٔ ٜصّٛ َٜٛا قبً٘ أٚ َٜٛا بعزٙ َتؿل عًٝ٘ ٚسزٜح ال ّ سبزٜح أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعا بايصٛ ٚازبُع١ ٚايغبت-

اسبزٜح ؽاس أٚ  أْ٘ ال ٜهضٙ صّٛ ّٜٛ ايغبت َؿضرا ٚإٔسغٓ٘ ايرتَشٟ ٚاختاص ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ تصَٛٛا ّٜٛ ايغبت إال ؾُٝا اؾرتض عًٝهِ 

 َٓغٛخ 

 ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ صٚاٙ أبٛ راٚر ٚايرتَشٟ طٛعا يكٍٛ عُاص َٔ صاّ ايّٝٛ ايشٟ ٜؾو ؾٝ٘ ؾكز عص٢ أبا ايكاعِ ّٛ ايؾو تصٚنضٙ صّٛ -

 ٖٚٛ ايجالثٕٛ َٔ ؽعبإ إسا مل ٜهٔ غِٝ أٚ قرت عٓز أصشابٓا

 

 اسنض األٜاّ اييت حيضّ صَٛٗا ؟

 َتؿل عًّٜٝ٘ٛ ايؿطض ّٜٚٛ األضش٢ ٚحيضّ صّٛ ايعٝزٜٔ إمجاعا سبزٜح أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعا ٢ْٗ عٔ صّٛ َٜٛني -

إال يًُتُتع إسا مل جيز اهلزٟ سبزٜح ابٔ عُض ٚعا٥ؾ١ مل ٜضخص يف أٜاّ صٚاٙ َغًِ طبتصضا ٚأٜاّ ٢َٓ أٜاّ أنٌ ٚؽضب . ٚأٜاّ ايتؾضٜل سبزٜح-

 صٚاٙ ايبداصٟاهلزٟ  ايتؾضٜل إٔ ٜصُٔ إال ملٔ مل جيز

 

 ايصا٥ِ ٌٖ جيب عًٝ٘ إمتاّ ايصّٛ ؟

َٚٔ رخٌ يف تطٛع مل جيب إمتاَ٘ سبزٜح عا٥ؾ١ قًت ٜاصعٍٛ اهلل أٖزٜت يٓا ٖز١ٜ أٚ دا٤ْا صطم ٚقز خبأت يو ؽ٦ٝا قاٍ َا ٖٛ قًت سٝػ قاٍ -
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  {ٚال تبطًٛا أعُايهِ}ٚنضٙ خضٚد٘ َٓ٘ بال عشص خضٚدا َٔ اشبالف ٚيكٛي٘ تعاىلصٚاٙ َغًِ ٖاتٝ٘ ؾذ٦ت ب٘ ؾأنٌ ثِ قاٍ قز نٓت أصبشت صا٥ُا 

ٚيف ؾضض جيب إمتاَ٘ ٚال جيٛط ي٘ اشبضٚز بال خالف ألْ٘ ٜتعني بزخٛي٘ ؾٝ٘ ؾصاص ناملتعني ٚاشبضٚز َٔ عٗز٠ ايٛادب َتعني ٚإمنا رخًت -

 ال ؾٝجبت ي٘ سهِ ايٓؿٌَا مل ٜكًب٘ ْؿارت٘ ايتٛعع١ يف ٚقت٘ صؾكا ؾإٕ بطٌ ؾعًٝ٘ إع

 

 

 

 َا املكصٛر باألعتهاف ؟َٚا سهُ٘؟

ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٖٚٛ يظّٚ املغذز يطاع١ اهلل تعاىل ٖٚٛ ع١ٓ قاٍ يف ايؾضح ال ْعًِ خالؾا يف اعتشباب٘ سبزٜح عا٥ؾ١ نإ صعٍٛ اهلل -

 َتؿل عًٝ٘ ٜعتهـ ايعؾض اآلٚاخض َٔ صَطإ ست٢ تٛؾاٙ اهلل ثِ اعتهـ أطٚاد٘ َٔ بعزٙ 

ص٢ً ٘ ٚجيب بايٓشص قاٍ ابٔ املٓشص أمجع أٌٖ ايعًِ ع٢ً إٔ االعتهاف ال جيب ع٢ً ايٓاؼ ؾضضا إال إٔ ٜٛدب املض٤ ع٢ً ْؿغ٘ االعتهاف ْشصا يكٛي-

 ٙ ايبداصٟصٚأَ ْشص إٔ ٜطٝع اهلل ؾًٝطع٘ اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

 

 أسنض ؽضٚط صش١ األعتهاف؟

 ٚؽضط صشت٘ عت١

 ( ٚايعك3ٌ( ٚاإلعالّ                   2( اي١ٝٓ                           1

 ( ٚنْٛ٘ مبغذز6( ٚعزّ َا ٜٛدب ايػغٌ      5( ٚايتُٝٝظ                      4

ؾٝ٘ ازبُاع١ ال ْعًِ ؾٝ٘ خالؾا ألْٗا ٚادب١ عًٝ٘ ؾال جيٛط تضنٗا ٚال نجض٠ اشبضٚز يف سل َٔ تًظَ٘ ازبُاع١ إٔ ٜهٕٛ املغذز مما تكاّ  ٜٚظار :

  ايشٟ ميهٔ ايتشضط َٓ٘ ألْ٘ َٓاف يالعتهاف

  {ٚأْتِ عانؿٕٛ يف املغادز  }ىل ال أسٌ املغذز سبا٥ض ٚنْٛ٘ مبغذز يكٛي٘ تعاص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚعزّ َا ٜٛدب ايػغٌ يكٛي٘ 

 

 تعز َٔ املغذز ٚ اييت ٜصح يًُعتهـ ايتٛادز ؾٝٗا ؟ َا ٖٞ األَانٔ اييت

يف َٚٔ املغذز َاطٜز ؾٝ٘ ست٢ يف ايجٛاب يف املغذز اسبضاّ يعُّٛ اشبرب ٚعٓز ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ ٚابٔ صدب َٚغذز املز١ٜٓ أٜطا ؾظٜاصت٘ نٗٛ 

اعؿ١ ربتص باملغذز غري ايظٜار٠ ع٢ً ظاٖض اشبرب املطاعؿ١ ٚخايـ ؾٝ٘ ابٔ عكٌٝ ٚابٔ ازبٛطٟ ٚقاٍ ابٔ َؿًح يف اآلراب ايهرب٣ ٖشٙ املط

ٚصسبت٘ احملٛط١ قاٍ ايكاضٞ إٕ نإ عًٝٗا سا٥ط َٓ٘ عطش٘ يعُّٛ قٛي٘ يف املغادز ٚ هلل عًٝ٘ ٚعًِ صال٠ يف َغذزٟ ٖشاٜعين قٛي٘ ص٢ً ا

 ٚباب نضسب١ داَع املٗزٟ بايضصاؾ١ ؾٗٞ املغذز ألْٗا َع٘ ٚتابع١ ي٘ ٚإٕ مل تهٔ ضبٛط١ نضسب١ داَع املٓصٛص مل ٜجبت هلا سهِ املغذز 

 َٚٓاصتٗا اييت ٖٞ أٚ بابٗا ؾٝ٘ ألْٗا يف سهُ٘ ٚتابع١ ي٘

 

 ني ؟َا سهِ َٔ ْشص االعتهاف يف َغذز َع

زٜح َٚٔ عني االعتهاف مبغذز غري ايجالث١ مل ٜتعني ٚيٛ بال ؽز صسٌ ألٕ اهلل مل ٜعني يعبارت٘ َهاْا نُٔ ْشص صال٠ بػري املغادز ايجالث١ سب

ٝني يظّ ٚيٛ تعني غريٖا بايتعَتؿل عًٝ٘ أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعا ال تؾز ايضساٍ إال إىل ثالث١ َغادز املغذز اسبضاّ َٚغذزٟ ٖشا ٚاملغذز األقص٢ 

١ٜٓ املطٞ إيٝ٘ ٚاستاز إىل ؽز صسٌ يكطا٤ ْشصٙ ٚألٕ اهلل تعاىل مل ٜعني يعبارت٘ َهاْا غري اسبر ٚأؾطٌ املغادز املغذز اسبضاّ ؾُغذز املز

ٚيف ا راٚر صٚاٙ ازبُاع١ إال أبؾاملغذز األقص٢ سبزٜح أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعا صال٠ يف َغذزٟ ٖشا خري َٔ أيـ صال٠ ؾُٝا عٛاٙ إال املغذز اسبضاّ 

جيظ٥٘ يف غريٙ إال إٔ ٜهٕٛ أؾطٌ َٓ٘ ؾُٔ ْشص يف املغذز اسبضاّ مل جيظ٥٘ غريٙ  اؾا أٚ صال٠ يف أسزُٖا ملصٚا١ٜ ؾإْ٘ أؾطٌ ؾُٔ ْشص اعته

ٍٛ اهلل َٚٔ ْشص يف َغذز املز١ٜٓ ادظأٙ ؾٝ٘ ٚيف املغذز اسبضاّ َٚٔ ْشص يف األقص٢ أدظأٙ يف ايجالث١ سبزٜح دابض إٔ صدال قاٍ ّٜٛ ايؿتح ٜا صع

 صٚاٙ أمحز ٚأبٛ راٚرزؼ ؾكاٍ صٌ ٖا ٖٓا ؾغأي٘ ؾكاٍ صٌ ٖا ٖٓا ؾغأي٘ ؾكاٍ ؽأْو إسا إْٞ ْشصت إٕ ؾتح اهلل عًٝو َه١ إٔ اصًٞ يف بٝت املك

 

 َا ٖٞ َبطالت االعتهاف ؟

ٚسزٜح ٚنإ ال ٜزخٌ صٚاٙ أبٛ راٚر ٜٚبطٌ االعتهاف باشبضٚز َٔ املغذز يػري عشص يكٍٛ عا٥ؾ١ ايغ١ٓ يًُعتهـ إال خيضز إال ملا ال بز ي٘ َٓ٘ -

 َتؿل عًٝ٘ غإ ايبٝت إال سباد١ اإلْ

 ٚب١ٝٓ اشبضٚز ٚيٛ مل خيضز سبزٜح إمنا األعُاٍ بايٓٝات -

ؾإسا سضّ ايٛط٤ يف ايعبار٠ أؾغزٖا نايصّٛ ٚاسبر ٚال نؿاص٠ ْص  {ٚال تباؽضٖٚٔ ٚأْتِ عانؿٕٛ يف املغادز  }ٚبايٛط٤ يف ايؿضز يكٛي٘ تعاىل -

 كتاب األعتكاف
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 عتأْـ االعتهاف عًٝ٘ ٚص٣ٚ سضب عٔ ابٔ عباؼ إسا داَع املعتهـ بطٌ إعتهاؾ٘ ٚا

 ٚباإلْظاٍ باملباؽض٠ رٕٚ ايؿضز يعّٛ اآل١ٜ -

  {ي٦ٔ أؽضنت يٝشبطٔ عًُو  }ٚبايضر٠ يكٛي٘ تعاىل -

 ٚبايغهض شبضٚز ايغهضإ عٔ نْٛ٘ َٔ أٌٖ املغذز-

 

 َا سهِ َٔ ْشص االعتهاف َز٠ َع١ٓٝ عٛا٤ َكٝز٠ بظَٔ َعني أٚ غري َكٝز٠ ثِ بطٌ اعتهاؾ٘ ؟

 زا٤ ٚسٝح بطٌ االعتهاف ٚدب اعت٦ٓاف ايٓشص املتتابع غري املكٝز بظَٔ ٚال نؿاص٠ ألْ٘ أَهٓ٘ اإلتٝإ باملٓشٚص ع٢ً صؿت٘ ؾًظَ٘ نشاي١ اإلبت-

 ٚإٕ نإ َكٝزا بظَٔ َعني اعتأْؿ٘ ٚعًٝ٘ نؿاص٠ ميني يؿٛات احملٌ-

 

 َا ٖٛ اشبضٚز َٔ املغذز ايشٟ ال ٜبطٌ َع٘ االعتهاف ؟

 ٚال ٜبطٌ االعتهاف إٕ خضز َٔ املغذز يبٍٛ أٚ غا٥ط أٚ طٗاص٠ ٚادب١ ملا تكزّ -

 ين يهْٛ٘ َعتاراأٚ إلطاي١ ظباع١ أٚ زبُع١ تًظَ٘ ٚال قطا٤ يظَٓ٘ ٚال نؿاص٠ ألٕ سيو ناملتج-

َتؿل زخٌ ايبٝت إال سباد١ اإلْغإ ٚال إٕ خضز يإلتٝإ مبأنٌ أٚ َؾضب يعزّ خارّ ألْ٘ ال بز ي٘ َٓ٘ ؾٝزخٌ يف عُّٛ سزٜح عا٥ؾ١ ٚنإ ال ٜ-

 عًٝ٘

 

 إسا خضز َٔ املغذز خضٚدا ال ٜبطٌ َع٘ االعتهاف ؾهٝـ ٜهٕٛ َؾٝ٘ ؟

ٚي٘ املؾٞ ع٢ً عارت٘ َٔ غري عذ١ً ألٕ سيو ٜؾل عًٝ٘ ٚجيٛط إٔ ٜغأٍ عٔ املضٜض ٚغريٙ يف طضٜك٘ ٚال ٜعضز إيٝ٘ ٚال ٜكـ يكٍٛ عا٥ؾ١ إٕ 

 َتؿل عًٝ٘نٓت ألرخٌ ايبٝت يًشاد١ ٚاملضٜض ؾٝ٘ ؾال أعأٍ عٓ٘ إال ٚأْا َاص٠ 

 

 قصري٠ َجٌ عاع١ ٚاسز٠ ؟َا سهِ اعتهاف ايؾدص خالٍ َز٠ يبج٘ يف املغذز ٚ يٛ ناْت 

 ٜٚٓبػٞ ملٔ قصز املغذز إٔ ٜٟٓٛ االعتهاف َز٠ يبج٘ ؾٝ٘ ال عُٝا إٕ نإ صا٥ُا سنضٙ ابٔ ازبٛطٟ يف املٓٗاز 

 

 ٚاسبُز هلل ايشٟ بٓعُت٘ تتِ ايصاسبات

 ؼ ٚ ز  ايصٝاّ ٚاألعتهافأْت٢ٗ بؿطٌ اهلل َٚٓ٘ نتاب 

 َٔ نتاب َٓاص ايغبٌٝ يف ؽضح ايزيٌٝ

 ؾط١ًٝ ايعال١َ/أب٢ إعشام اسبٜٛينَعٗز ؽٝذ اإلعالّ ايعًُٞ ذبت إؽضاف 

 

 

 


